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رئیس قوه قضائیه؛ هیچ کارخانه ای در کشور نباید تعطیل شود ؛

شماره  8 - 2726صفحه 2000 -تومان

مبارزه با فساد مقطعی نیست

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

نظارتبرتوزیعکاالهایاساسی
راموردتوجهقرارمیدهیم

رئیس قوه قضائیه گفت :مبارزه با فساد امر مقطعی نیست بلکه به
صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جمع مسؤوالن
عالی قضایی کشور که به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد با اشاره
به بیانات مقام معظم رهبری که در ارتباط تصویری با رییس و مسئوالن
عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور ایراد
شد ،با یادآوری موضوع تحول ،اظهار کرد :همه بخشهای قوه قضاییه باید
در تحول نقش آفرینی کنند تا جریان تحول برای مردم ملموس شود و
مردم ،مسئوالن و همکاران در قوه قضاییه احساس کنند که تحول در حال
ایجاد است.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقالب در رابطه با رویکرد مبارزه با فساد

وزیر کشور گفت :مقرر شد نظارت بر توزیع کاالهای اساسی و نظارت بر خود
کاالها را از منظر کالن تا خرد مورد توجه قرار دهیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر دیروز (دوشنبه) در حاشیه پنجاه و
دومین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران،
اظهارداشت :جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی امروز تشکیل شد و مهمترین موضوع
که در دستور کار بود ،بحث افزایش قیمت ها و گرانی ها هم در حوزه کاالها و هم در
حوزه مسکن بود .همه دستگاه های مربوط دعوت شدند و دالیل هر کدام از افزایش ها
دقیقاً توضیح داده شد.
وی عنوان کرد :هم در مورد بحث افزایش قیمت ارز ،هم کاهش واردات در برخی
از موارد ،موضوع تبلیغات و استفاده نامناسب در بحث ابزار رسانه ای و موارد متعدد
دیگر مطرح شد .براساس توضیحاتی که داده شد ،در زمینه کاالهای اساسی قطعاً
هیچ گونه مشکلی نداریم .به لطف خدا هم ثبت سفارش ها و هم واردات و تامین به
گونه ای است که برابر با نیاز و بلکه بیشتر از آن تامین شده است .در زمینه گندم
طبق گزارشی که به ما دادند امسال  ۱۰درصد افزایش خرید نسبت به سال قبل
داریم و پیش بینی دوستان این است که تا آخر فصل خرید در این حوزه مشکلی
نداشته باشیم.
وزیر کشور افزود :امروز روی نظارت بر قیمت ها و شاید ضعف نظارت بحث شد
و مقرر شد نظارت بر توزیع کاالهای اساسی و نظارت بر خود کاالها را از منظر کالن
تا خرد مورد توجه قرار دهیم .به جای نظارت حتمی بر اصناف باید زنجیره تولید کاال
و نظارت کاال مورد نظارت جدی قرار بگیرد و مقرر شد دوستان ما در این حوزه ،در
تعزیرات و حمایت از مصرف کننده دقت کنند تا این زنجیره تحت رصد و نظراتشان
باشد.
رحمانی فضلی تصریح کرد :سیاست های رسانه ای مشخص شد که رسانه ها در
بیان مشکالت و مسائل واقعیت ها را بگویند ،شرایط کشور را خوب تحلیل و دالیل را
به صورت اساسی مطرح کنند و از مردم بخواهند و مردم واقعاً کمک کنند.
وی در پایان بیان کرد :در حوزه مسکن هم معاون مسکن گزارشی ارائه و دالیل
افزایش قیمت اجاره بها و خود مسکن را توضیح دادند و برنامه هایی هم از باب
حمایتی برای مستأجران و هم از باب ساخت برای تولید انبوه مسکن به وسیله بخش
خصوصی ،شرح داده شد که امیدوارم همه اینها منجر به خیر برای مردم شود.

در قوه قضاییه و با بیان اینکه قدردان تاییدات مقام معظم رهبری در قبال
رویکرد ضد فساد قوه قضاییه هستیم ،گفت :مسئله مبارزه با فساد امری
مقطعی نیست؛ بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر دنبال میشود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد :دادسراها و شعبی که پروندههای
اقتصادی را رسیدگی میکنند و دادگاههایی که در امر مبارزه با فساد
اقتصادی ،پروندههایی را مورد رسیدگی قرار میدهند ،با قوت باید کار
خودشان را ادامه دهند و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقالب ،حق و
عدالت ،محور کار آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری و پیگیری و
اقدام باشد.
آیت اهلل رییسی افزود :همه بخشهای دادسرایی و دادگاهی به ویژه
در تهران که مرکزیت این رسیدگی وجود دارد ،باید کارشان را با قوت

دنبال کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی امر موسمی،
مقطعی و تشریفاتی نیست ،بلکه امری واقعی است که همواره باید با قوت
ادامه یابد تا سالمت نظام اداری در کشور را تضمین کند ،گفت :بدون
تردید الزمه مبارزه با فساد اقتصادی ،سالمت درون دستگاه قضایی است و
ارتقاء سالمت درون دستگاه قضایی و حفظ سالمت آن یک الزام است که
به هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد.
رییس قوه قضاییه خطاب به کارکنان و قضات دستگاه قضایی ،اظهار
کرد :هرگونه ناسالمتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نسبت به
آن عکس العمل مناسب نشان داده شود.
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صفحه 6

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی :مجلس پاسخ درخوری به اروپامیدهد ؛

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه
مذاکره تأمینکننده منافع ملی ما نیست ،گفت :مجلس با دقت
رفتار کشورهای اروپایی را رصد میکند و بنا داریم که پاسخهای
درخوری به آنها دهیم.
عباس مقتدایی ،در واکنش به مسئوالنی که مدام خواستار
مذاکره مجدد با کشورهای غربی و آمریکا هستند ،گفت :هم راه
مشخص است و هم تجربه به ما میگوید که مذاکره تأمینکننده
منافع ملی ما نیست و هیچ مذاکرهای نباید انجام شود.

مذاکره تأمینکننده منافع ملی نیست

وی با تاکید بر اینکه هر گاه منافع ملی تأمین شود ،مذاکره
معنا دارد ،اظهار داشت :علیرغم همه امتیازاتی که وزارت امور
خارجه به غربیها داده است ،اما شاهد هستیم که آمریکا و سه
کشور اروپایی عضو برجام به صورت کام ً
ال آشکار و برخالف منافع
ملی جمهوری اسالمی ایران عمل میکنند.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس تصریح کرد :در شرایطی که قطعنامه ضدایرانی شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،با اصرار دولتهای اروپایی

و با راهنماییهای آمریکا به تصویب رسیده است ،آیا باز هم باید
وارد دو ِر باطل مذاکرهای شویم که نتیجه آن فشار بیشتر بر ایران
است؟ کدام عقل سلیمی این مسئله را میپذیرد؟
مقتدایی افزود :بنابراین ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با دقت رفتارهای کشورهای غربی به خصوص سه
کشور اروپایی عضو برجام را رصد میکنیم و بنا داریم که پاسخهای
درخور و در ابعاد مختلف اقتصادی ،تجاری و دیپلماتیک به آنان
دهیم.

صفحه 7

خبر

قالیباف :نیازمند ارتباط
چهره به چهره با مردم هستیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
مجلس شورای اسالمی مصرانه به دنبال تأمین منافع کشور است
و اجازه نخواهیم داد قطعنامههایی که ضمانت اجرایی ندارند ،بر
تصمیمگیریها و راهبردهای ما اثرگذار باشد.
وی گفت :پیام مجلس به دولت این است که آنان نباید
به هیچ وجه از منافع ملی کشور کوتاه بیایند چرا که مطمئن
هستیم مقاومت ملت ،اصرار نابهجای قدرتهای خارجی برای
تسلیم شدن ایران مقابل نظام سلطه را در هم خواهد شکست.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:
مالقات های مردمی بیش از آنکه برای مردم
موثر باشد ،برای ما اثرگذار است و باعث می
شود از فضای مردمی دور نشده و مشکالت آنان
را فراموش نکنیم.
محمدباقر قالیباف در نشست مجمع
نمایندگان استان تهران ضمن تبریک ایام میالد
هشتمین اختر آسمان امامت و والیت ،گفت:
جلسات مجمع نمایندگان استان تهران باید
زمانبندی مشخص و ثابتی داشته باشد تا از وظیفه
اصلی خودمان که نمایندگی مردم شهر است ،باز
نمانیم .بنده هم خودم را موظف می دانم به صورت
مداوم در این جلسات شرکت کنم.
وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز
نیازمند ارتباط چهره به چهره و مستقیم با مردم
هستیم ،گفت :مالقات های مردمی بیش از آنکه
برای مردم موثر باشد ،برای ما اثرگذار است و
باعث می شود از فضای مردمی دور نشده و
مشکالت آنان را فراموش نکنیم.
قالیباف با بیان اینکه نمایندگان استان
تهران باید بر اساس مناطق تهران تقسیم و
به مشکالت مردم رسیدگی کنند ،گفت :بهتر
است مسجدی را برای حضور نمایندگان در
ساعت معین از هفته مشخص کرده و به مردم
نیز اطالع رسانی شود تا برای بیان مشکالت و
مطالباتشان به نمایندگان حاضر مراجعه کنند.
رئیسقوهمقننهکشورماندرخصوصمشکالت
کالن استان تهران به معضالت آب ،هوا ،خاک و
آلودگی صوتی ،گفت :تمامی مشکالت شهر تهران
به این موضوعات اساسی مرتبط می شود .به عنوان
مثال آلودگی هوا تا حد زیادی به وسایل حمل و نقلی
و خودروها مربوط بوده و کنترل آلودگی ها در گرو
توسعه حمل و نقل عمومی است.
وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام
شده حدود  ۸۱درصد آلودگی هوای تهران مربوط
به وسایل نقلیه و خودروهاست ،تاکید کرد :اینکه
برخی منشأ آلودگی ها را پاالیشگاه ها و کارخانه
سیمان عنوان می کنند صحبتی غیرکارشناسی
است .بنده معتقدم با برنامه ریزی مشخص و مدون
می توانیم طی  ۶سال آلودگی هوای شهر را به
حداقل ممکن برسانیم .برقراری ارتباط ریلی بین
شهر تهران با مناطق اطراف ضمن کاهش آلودگی
هوا ،توجیه اقتصادی بسیار خوبی دارد و در حال
حاضر سرمایه گذارانی برای سرمایه گذاری در این
بخش اعالم آمادگی کرده اند و میتوانیم در اوین
گام از این ظرفیت استفقاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی آلودگی
صوتی شهر تهران را از جمله معضالت مهم
پایتخت دانست و افزود :آلودگی های صوتی
شهر همانند َفنی هستند که شبانه روز و بی
وقفه در گوش شهروندان روشن است و باید
برای کاهش آن برنامه ای داشته باشیم.
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی شهر
تهران افزود :مواد مخدر ،طالق و زنان سرپرست
خانوار سه اولویتی است که باید برای کاهش
آسیب های اجتماعی به آنها پرداخته شود.

